جلسة مجلس غٌر عادٌه رقم 3/77
مكان انعقاد الجلسه
ساعة أنعقاد الجلسه
تارٌخ أنعقاد الجلسه

 :بناٌة المجلس المحلً
 :السابعة مسا ًء
9/7/78 :

الحضور

 .7 :السٌد الٌاس الٌاس  ,رئٌس المجلس.
 .2السٌد جونً زكنون  ,عضو المجلس.
 .3السٌد منصور منصور  ,عضو المجلس.
 .4السٌد شكري جبران  ,عضو المجلس.
 .5السٌد جابً جبران  ,عضو المجلس.
 .6السٌد علــم علــم  ,عضو المجلس.
 .7السٌد شادي حلٌحل  ,عضو المجلس.

الغٌاب

 .7 :السٌد نادر عٌسى  ,عضو المجلس .
 .2السٌد شاكر غزال  ,عضو المجلس.
 .3السٌد وسام حلٌحل  ,عضو المجلس.

المشتركٌن

 .7 :السٌد جورج زكنون  ,محاسب المجلس .
 .2السٌد شربل خرٌش  ,المدقق الداخلً .
 .3السٌد الٌاس سابا  ,سكرتٌر المجلس.

على جدول األبحاث

 :إقتراح الموازنه لعام 2178
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الرئٌس ٌ :فتتح الجلسه مرحبا ً باألعضاء .بخصوص إقتراح الموازنه لعام  2178والتً تم تحضٌرها بموجب
المٌزانٌه المصادق علٌها لعام  2177مع إجراء بعض التعدٌالت بحسب التقلٌصات فً المٌزانٌات من الوزارات
المختلفه خاصه على إثر التغٌٌر فً מצב סוציואקונומי والجباٌه المتوقعه لعام  2178بنسبة . 85%
جونً ٌ :ستفسر بخصوص نسبة الجباٌه هل هً من المٌزانٌه أم من الفرض األولً (חיוב ראשוני).
جورج  :نسبة الجباٌه تكون من الفرض االولً بعد إعطاء التخفٌضات .
الرئٌس  :هنالك أٌضا ً تغٌٌرات التً تم توضٌحها فً إقتراح الموازنه والتً تم إرفاقها
ألقتراح الموازنه  .قام الرئٌس عرض هذه التغٌٌرات أمام األعضاء.
جورج  :بالنسبه للموازنه لعام  2178كان هنالك تقلٌص فً المٌزانٌه من وزارة الداخلٌه أضافة على تقلٌص فً
المٌزانٌات بقٌمة ملٌون شاقل من مٌزانٌة (תגבור) إضافه إلى تقلٌص  % 2.5من المٌزانٌات لعام . 2178
متوقع إعطاء المجلس هبه (תיקון עיוות וצמצום פערים ) بما ٌقارب الـ  411ألف شاقل .
هذا المبلغ غٌر مبٌن فً إقتراح الموازنه  .كما أنه هنالك هبه مشروطه "מענק מותנה" وعلٌه هنالك بنود فً
المصروفات ستكون مشروطه بالحصول على الهبه المشروطه (מענק מותנה) ومن المتوقع أن نحصل علٌها
لذا فأن هبة الموازنه المبٌنه فً إقتراح الموازنه تشمل بداخلها الهبه المشروطه .
جونً  :فً السنه الماضٌه أطلب معرفة ما هو "סל תלמיד" الذي تم إعطائه لكل طالب للمدرسه سنة
.2177
جورج  648 :شاقل.
الرئٌس  :لقد قمنا برصد " סל תלמיד" لما كان علٌه بحسب األتفاق مع وزارة التربٌه والتعلٌم .
جورج  :סעיף  6שורה  141تم رصد مبلغ وقدره  711ألف شاقل للمدرسه ولم ٌكن هنالك صرف لهذه
المٌزانٌه لحصولنا على مٌزانٌات غٌر عادٌه  .ال توجد أٌة إمكانٌه لزٌادة بند "סל תלמיד "
جونً  :بأعتقادي هنالك إمكانٌه لرفع סל תלמיד وقد طالبت بزٌادة هذا المبلغ وأنا لم أطلب زٌاده فً بند
الصٌانه فً المدرسه .
الرئٌس " :סל תלמיד" ٌتم تحضٌره بموجب طلب من إدارة المدرسه وتم بنائه بحسب إقتراح من قبل
المدرسه وبحسب إحتٌاجاتها وعلٌه تم بناء هذه المٌزانٌه  .هذا وطلب من جونً توضٌح ما النقص فً المدرسه.
جونً  :المظهر العام للمدرسه (חזות ביה"ס) .
الرئٌس  :هذا ٌتعلق فً مٌزانٌات التطوٌر ولٌس "סל תלמיד ".
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جونً ٌ :تسائل بخصوص زٌاده فً بند עובדי ביה"ס יסודי  330333شاقل תוספת רבע משרה ?.
משכורת ספרנית ٌتسائل بكم كانت الزٌاده  .وٌستفسر بخصوص "תכנית אתגרים" كما وأستفسر
بخصوص زٌادة مبلغ  217ألف شاقل إشتراك فً لجنة التنظٌم "השתתפות לוועדה מקומית תכנון
ובניה" علما ً أنها تدفع لنا مبلغ وقدره  411ألف شاقل .
الرئٌس  :بند األشتراك فً لجنة التنظٌم ٌتم فرضه من قبل لجنة التنظٌم وعلٌه تم رصد هذا المبلغ .
جونً  :لماذا تم إلغاء بند "תמיכות" .
الرئٌس  :لم ٌتم تقدٌم أي طلب תמיכות فً سنة  2177وعلٌه لم ٌتم رصد مٌزانٌه فً سنة . 2178
جونً  :فً البند المتعلق برٌاض ا"ألطفال (טרום חובה ) هنالك  4 7/2وظائف وال توجد أٌه زٌاده لهم علما
أنه فً بند עוזרות גננות חובה توجد زٌاده لماذا ؟
جورج  :هنالك ועדה פרטטית بخصوص עוזרות גננות חובה وهذه المٌزانٌه تم رصدها لتغطٌة هذا
المبلغ فً حال تم إلزامنا بدفعه .
منصور  :ما هً المٌزانٌه للـ "תברואה ווטרינר".
جورج  :الطبٌب البٌطري تم إعارته "השאלה" לאשכול מזרחי وتم أنضمام المجلس للـ אשכול وهنالك
إشتراك المجلس וטרינריה وسٌتم فً هذه المرحله األولى خصم راتبه من األشتراك .
منصور ٌ :طلب من رئٌس المجلس تقدٌم شرح عن الخطوات التً قام بها المجلس بخصوص أمن المواطنٌن
فً القرٌه .
الرئٌس  :لقد قمنا بفتح محطة شرطه فً القرٌه وفً األٌام القرٌبه سنقوم بأجراء حراسه تطوعٌه فً القرٌه فً
سٌارة الشرطه  .كما وسنقوم بأقامة وأنشاء كامٌرات من قبل مٌزانٌة "סביבה שווה" .هذا وقمنا بتركٌب
ونصب كامٌرات فً بعض أماكن فً القرٌه وفً ٌوم الخمٌس المقبل ستقوم شركه مختصه لفحص أمكانٌة
وأماكن تركٌب الكامٌرات فً باقً األماكن .
جونً ٌ :تسائل بخصوص بند "ספרניות" .لماذا هنالك  7.8משרות وما هً הקצבה של  135ألف شاقل
المبٌنه فً المٌزانٌه للسنه السابقه بٌنما الٌوم هً . 1
الرئٌس  715 :ألف شاقل تأتً على شكل קופון أو إلتزام للمكتبه من قبل وزارة المعارف .
جابً  :أقترح أن ٌكون للمجلس أٌضا ً ساعات إستقبال للجمهور فً القرٌه مع تقسٌم ساعات الدوام أٌضا ً
كساعات بعد الظهر "פיצול" .
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الرئٌس  :سنقوم بفحص هذا الطلب بشكل أٌجابً من ناحٌتنا مع بحث األمر مع لجنة الموظفٌن ولجنة األداره
وبعد أخذ قرار سنقوم بعقد جلسه فً حالة عدم وجود مٌزانٌه كامله .
جورج  :بإعتقادي ال توجد أٌة حاجه ألن الساعات األضافٌه أكثر من الزٌاده فً الـ פיצול .
جابً ٌ :تسائل ما هو "מעון אומנה" –  236ألف شاقل .
الرئٌس  :هذه المٌزانٌه עבור ילדי אומנה .
جورج  :סעיף  1844533843מועדון קשישים المٌزانٌه ٌجب أن تكون  771ألف شاقل  .والبند
 7433511421تكون  231ألف شاقل .
جابً  :بند תמיכות  .أقترح أن ٌتم رصد مٌزانٌه وقدرها  21ألف شاقل على األقل لهذا البند .
جورج  :فً سنة  2177لم ٌكن هنالك أي طلب תמיכות  .فً حالة إضافة هذا المبلغ أقترح أن ٌكون من
مٌزانٌة תיקון עיוות أو צמצום פערים .
جابً ٌ :ستفسر بخصوص البند  728ص  5השתתפות גננות .
الرئٌس  :هذ المٌزانٌه معده لمعلمات الروضات فً رٌاض األطفال والتً ٌجب أن تكون مبنٌه فً الموازنه .
جابً  :بند "חגיגות וטקסים" لماذا تم تقلٌص المٌزانٌه .
الرئٌس  :ألننا قمنا بشراء معظم الزٌنه .
جابً ٌ :ستفسر بخصوص بند "תכנית לאומית" .
جورج  :هذه المٌزانٌه من وزارة المعارف لدورات للشباب فً القرٌه وتم تفعٌله فً المدرستٌن األبتدائٌه
والثانوٌه ورٌاض األطفال  .كذلك األمر لوزارة الشؤون األجتماعٌه .
جابً  :لماذا تم تقلٌص بند "עבודות קבלניות חקלאיות" وأقترح أن ٌكون  711ألف بدالً من  45ألف
وتكون מותנית במענק .
جورج  :كما وضحنا هنالك تقلٌص فً المٌزانٌه العادٌه وهنالك بالمقابل مٌزانٌات غٌر عادٌه التً ممكن أن
نستغلها لهذه السنه .
جونً ٌ :ستفسر مجددا لماذا ٌحتاج الٌوم إلى  7.8وظٌفه فً المكتبه العامه ولماذا الزٌاده فً بند إشتراك
ניקוז כנרת .

4

جورج  :هنالك إشتراك من المجلس فً المشارٌع التً تقوم بها ניקוז כנרת فً القرٌه السنه المقبله .
علـــم  :بند  77221175أطلب رصد مٌزانٌه فً هذا البند .
جورج ٌ :جب أن ٌكون هنالك رصد للمٌزانٌه فً هذا البند بقٌمة  41ألف شاقل ألعمال ترمٌم فً مركز
الشرطه .
علــم  :أطلب معرفة ما جرى فً القضٌه فً الغرف بجانب المجلس المحلً .
الرئٌس  :القضٌه ما زالت أمام القضاء  .هنالك أمر ٌمنع أي تغٌٌر فً الملكٌه كما ان وضع الـغرف من ناحٌة
الخارطه الهٌكلٌه هو "מבנה ציבורי " والٌوم نحن المستعملٌن لهذه الغرف .المبلغ الذي سنقوم برصده فً هذا
البند معد أٌضا ً للغرف فً المدرسه األبتدائٌه  .ونحن بدورنا سنحترم أي قرار ٌصدر من قبل المحكمه .
علــم  :ما هو بند "אחזקת מבנים"  .كما وتسائل بخصوص الشرٌط الموجود فً منطقة "البٌادر".
الرئٌس  :هذه ال تتعلق بالمٌزانٌه .
منصور  :فً هذه المنطقه تقوم جٌبات بأعمال تشكل خطراً على السكان ولذا تم وضع السٌاج .
الرئٌس  :بالتنسٌق مع المجلس قام شارلً حداد وأدٌب عقل بوضع هذا السٌاج .
علــم ٌ :تسائل ما هً الصالحٌات لضابط األمن ؟ هل توجد له صالحٌة تقدٌم شكوى بحق المواطنٌن ولماذا
قام بتقدٌم شكوى للشرطه بحق السٌد بطرس مغزل .
الرئٌس  :لقد تم حل القضٌه بٌنهما بشكل ودي بعد أن تقدم السٌد بطرس باألعتذارعلى ما بدر منه وأنتهت
القضٌه على هذا النحو .
شادي  :عرضت علً المٌزانٌه للمره الثانٌه وأكتفً بمداخالت زمالئً ولكن بما ٌتعلق بالبند רכישת ציוד
וכלים أطلب زٌادة هذا البند من  3111شاقل إلى  6111شاقل .
علــم ٌ :تسائل بخصوص مصروف المٌاه فً الملعب .
جورج  :فً المٌزانٌه هنالك مبلغ الذي ٌقارب الـ  64ألف شاقل .
علــم ٌ :ستفسر بخصوص بند السفرٌات المبٌنه فً الموازنه .
جورج  :هذه السفرٌات مصادق علٌها من قبل وزارة المعارف وهً معده إلى الرامه  ,בי"ס שחפים 0معلٌا
,كسرى سمٌع .
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جونً  :بما أن الـ מצב סוציואקונומי هو  6من ٌراقب على تسجٌل المواطنٌن فً القرٌه .
الرئٌس  :ال ٌوجد لنا مراقب بهذا الخصوص وال توجد لنا صالحٌه لذلك .
الرئٌس ٌ :طلب من األعضاء المصادقه على المٌزانٌه المقترحه مع التعدٌالت :




إضافة مبلغ وقدره  41ألف شاقل على بند ( 7742111751رقم )83
رصد مبلغ إضافً وقدره  51ألف شاقل على بند . 777
تعدٌل بند  725لٌكون  6111بدالً من  3111وذلك من مٌزانٌة תיקון עיוות צמצום פערים مع
تحضٌر טבלת מענק מותנה .
التصويت  :مؤيد  :الرئٌس  ,شكري  ,منصور  ,جابً  ,شادي .
معارض  :جونً  ,علـم .
تم المصادقه على الموازنه
أغلقت الجلسه الساعه 00:22

الٌاس سابا

الٌاس الٌاس

سكرتٌر المجلس

رئٌس المجلس
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